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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen Utgiven i Helsingfors den 31 december 2019

1510/2019

Lag
om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i körkortslagen (386/2011) 95 och 95 a §, sådana de lyder, 95 § i lag 938/2018

och 95 a § i lag 96/2018, som följer:

95 §

Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med
skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Transport- och kommu-
nikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen
(434/2003).

I beslut som fattats av Transport- och kommunikationsverket med anledning av en be-
gäran om omprövning och andra beslut som fattats av verket samt beslut som fattas av po-
lisen med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär. Bestämmelser om sökande
av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden
(808/2019). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i
enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver kör-
kortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag kan verkställas trots att besvär an-
förts.

95 a §

Sökande av ändring i beslut om körförbud

Trots bestämmelserna i 95 § får omprövning av ett beslut enligt 7 kap. begäras. Bestäm-
melser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. Det beslut som meddelats
med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. Bestämmel-
ser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltn-
ingsärenden.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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